
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2019. március 6-án (szerdán) 16 órakor 

 
 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 
 
1.) Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
 
2.) Előterjesztés a „Zagyva-Ökopark” projekt közbeszerzési bírálóbizottsági tagok 
kiválasztására és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelölésére 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
 
3.) Előterjesztés az önkormányzat által bérbe adott lakások bérleti díjának 
megállapítására 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. március 04. 
 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
 



Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgató 

munkakör betöltésére 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony keretében 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek: 

- településüzemeltetési feladatok (parkok, közterületek gondozása, belterületi utak 
karbantartása, települési környezet tisztaságának biztosítása stb.) ellátása 

- az önkormányzati intézmények vonatkozásában felújítási, karbantartási feladatok ellátása 
- közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatott személyek munkájának irányítása, 

felügyelete, ellenőrzése 
- mezőgazdasági tevékenységek végzésének szervezése, farm irányítása 

Jogállás, bérezés, juttatások: 

A jogállásra, a bérezés megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. 
törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 
- cselekvőképesség 
- büntetlen előélet 
- középiskolai végzettség 
- B kategóriás jogosítvány 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- hasonló munkakörben tapasztalat 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 21. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően, azonnal betölthető 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánosi József polgármester nyújt, az 56/540-
021-es telefonszámon. 

 

 



A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) 

- elektronikus úton Jánosi József polgármester részére a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címen 
keresztül 

A pályázat elbírálását követően azonnal.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

www. zagyvarekas.hu; önkormányzat hirdetőtáblája  

 

Egyéb lényeges információ: Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. Próbaidő: 6 hónap 



           TERVEZET 
 
 
……../2019. (III.06.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Zagyva-Ökopark” című projekt közbeszerzési eljárására a közbeszerzési 
bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők 
előzetes kijelöléséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1. A Képviselő-testület a fenti pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési 
eljárásban a bírálóbizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 
 

Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 
szakértelem, gyakorlat 

Beosztás 

Dr. Kókai Gábor jogász, felsőfokú végzettség, jogi 
szakértelem 

Elnök 

Jánosi Lászlóné közgazdász, felsőfokú végzettség, 
pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Bakos László felsőfokú építőmérnök, Felelős 
Akkreditált Közbeszerzési 

Szaktanácsadó, 10 év gyakorlat 

Tag 

Pálinkás István okl. építészmérnök, műszaki ellenőr 
 

Tag 

Ragály Erika igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jegyzői gyakorlat 

delegált Tag- 
Szászberek Község 

Önkormányzata 
Papp Gábor környezetkutató geográfus, 

 felsőfokú végzettség,  
területfejlesztési, pályázati referens 

delegált Tag-
Újszász Város 

Önkormányzata 
 

2. Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a „Zagyva-Ökopark” című projekt 
érdekében a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő 
képviselő-testületi ülésre nyújtson tájékoztatást a bírálóbizottság további feladatairól.  

 
1.)Böjtös-Bau Kft. 
székhely:1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5. 
adószáma:13713537-2-43 
cégjegyzékszám:01-09-922585 
email:info@bojtosbau.hu 
 
2.) Adacsvilla Kft. 
Székhely: 6097 Kunadacs, Bem utca 2. 
Adószám: 11689502-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-119312 
Tel.: 06204191401 
Email: adacsvilla@gmail.com 
 
 
 
 



 
3.) DT Open House Kft. 
Székhely: 1075 Budapest, Kazinczy utca 52. A. lház. IV. em. 42. 
Adószám: 25033478-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-304591 
Tel.: 0036209625665 
Email: dtopenhousekft@gmail.com 
 
 
 
4.) STEEL Profession Kft. 
Székhely: 2241 Sülysáp, Fő utca 87. 
Adószám: 12764516-2-13 
Cégjegyzékszám: 13-09-092435 
Tel.: +36 304609594 
Email: steel.iroda@gmail.com 
 
 
 
5.) Rózsemberszkiné Csorba Erika egyéni vállalkozó 
Székhely: 6041, Kerekegyháza Fő Utca 89 
Adószám: 44095143-2-23 
Tel.: +36 309589707 
Email: tuzeptelep@t-online.hu 

 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
5. Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
6. Dr. Kókai Gábor ügyvéd- elektronikus úton- 
7. Szászberek Község Önkormányzata-elektronikus úton- 
8. Újszász Város Önkormányzata-elektronikus úton- 
értesülnek. 

 
 



 

 
 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 

 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Képviselő-testület 2019. március 6-i soron kívüli ülésére 
az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utoljára 2019. február 14-i 
ülésén 14/2019.(II.14.) számú határozatával döntött az önkormányzat által bérbe adott 
helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról, amikor is a díjak nem kerültek megemelésre. 

A Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdomb dűlő 138.) az „Árvízvédelmi 
védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a 
Közép-Tiszán, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén című, KEHOP-
1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú munka” című projekt megvalósítása miatt vélhetően 
2019. március 15-től a Zagyvarékas, Szabadság tér 2. alatti épületet (régi orvosi 
rendelő), a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges iroda céljára bérbe kívánja 
venni. Az épületet 150.000.-Ft + ÁFA összegért adnánk bérbe a Kft részére. Ezzel a 
bérleti díjjal került kiegészítésre a mellékelt táblázat. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat tervezetet 
elfogadni szíveskedjenek. 
 

Z a g y v a r é k a s, 2019. március 04.  

        Jánosi József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TERVEZET 

……/2019. (III. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérleti díjának 
megállapításáról 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többszörösen módosított 1993. évi 
LXXVIII. törvény 2. § és 79. § (2) bekezdése (a továbbiakban: törvény) felhatalmazása 
alapján – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérét bérleti díját az 
alábbiak szerint határozza meg: 

I. 

A lakások lakbérének megállapítása 

1. A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és minősége (komfortfokozata) után:
         

         jelenlegi bérleti díj             

a.) összkomfortos lakásnál       450 Ft/ m2                                                      

 

b.) komfortos lakásnál                325 Ft/m2                               

Az egyes önkormányzati lakások bérleti díját ezen határozat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

2. Ha a lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen (pl.: a lakás nedves) a 
lakbérmérséklés mértéke legfeljebb 20 % lehet. 

3. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások az önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban 
álló személyek részére adható bérbe lakás céljára, illetve rendkívüli esetben 
önkormányzat érdekében tevékenykedő személy vagy helyi civil szervezet 
részére. 

4. Amennyiben a lakás nem önkormányzati alkalmazott részére kerül bérbe adásra, 
úgy a „kívülálló” bérlő a lakbér 200 %-át köteles fizetni. Helyi civil szervezet 
részére az ingatlan térítésmentesen bérbe adható. 

5. A lakásban a bérlő házastársán, gyermekén (örökbefogadott, mostoha és nevelt 
gyermekén) jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáján, valamint 
szülőjen (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőn) kívül más személyt csak a 
bérbe adó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 

 
A lakásba történő befogadáshoz szükséges: 

o A bérlő nyilatkozata, hogy a bérbeadó hozzájárulás esetén a lakásba befogadott 
személyt a lakásba  3 napon belül bejelenti és azt a bérbe adó felé igazolja; 

o A befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a bérleti szerződés 
megszűnésekor a lakást újabb lakásigény nélkül 3 napon belül elhagyja. 

6. Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül maradó jóhiszemű személy   
      lakáshasználati díjat köteles  fizetni. 

A lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 

o 3. hó kezdetétől a 12. hó végéig:  a lakbér kétszerese, 
o 13. hó kezdetétől 24. hó végéig:  a lakbér háromszorosa, 
o két év elteltétől:    a lakbér ötszöröse. 



 

7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati lakások 
bérbeadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel az e határozat 1-6. 
pontjában, valamint a törvényben foglaltakra. 

II. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségének bérének megállapítása 

1. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérét ezen határozat 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a 
képviselő-testület. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel a 
törvényben, valamint az e határozatban foglaltakra. 
 

III. 

Külön szolgáltatás 

1. Az áram-, a gáz-, a víz és csatornahasználat továbbá a szemétszállítás költségei a 
bérlőt terhelik. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a külön szolgáltatással 
kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel a törvényben foglaltakra. 
 

IV. 

A bérleti díjak érvényesítésének ideje 

1. A bérlők a lakbért és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérét 
2019. március 7. napjától 

kötelesek téríteni. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a teljesítési határidővel 
kapcsolatos feladatok végrehajtására figyelemmel az 1. pontban, valamint a 
törvényben foglaltakra. 

 
Jelen határozat 2019. március 7-én lép hatályba, egyidejűleg 14/2019. (II. 14.) sz. 
képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 

A határozatról: 
 

1.) Bérlők, 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Rédei Róbert jegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai 

        5.) Balázs Adrienn Ildikó ügyintéző 
6.)  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, 

értesülnek. 
K.m.f. 

 
Jánosi József sk.       Rédei Róbert sk. 
  polgármester                jegyző 

 



 

1. melléklet a  …/2019. (III.06.)sz. Képviselő-testületi határozathoz az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról 

s. 

sz. 

Lakás címe alap- 

terül
et 

lakás 

minősí
tése 

Műszaki 
állapot 
miatti 
engedm. 

Ft/hó/
m2 

Jelenlegi Bérleti díjak 

 

m2  Ft/hó Ft/év 

1 Alkotmány utca 20/1 43 komf.  325 13 975.- 167 700.- 

2 Alkotmány utca 20/2. 43 komf.  325 13 975.- 167 700.- 

3 Alkotmány utca 20/3. 85 összk. 15 % 450 32 510.- 390 120.- 

4 Iskola utca 12. 56 komf.         15% 
2013.01.01. 
től 

325 15 470.- 185 640.- 

5 Szabadság tér 2. 

Ebből 

82 

50 

komf. 

komf 

 325 
325 

26 650.- 
16 250.- 

319 800.- 
195 000.- 

6 Szabadság tér 3/1/a. 67 komf. 10 % 325 19 600.- 235 200.- 

7 Szabadság tér 3/1/b. 56 komf. 10 % 325 16 380.- 196 560- 

8 Szabadság tér 3/1/ac 33 komf.  325 10 725.- 128 700.- 

9 Szabadság tér 3/2. 71 komf.  325 23 075.- 276 900.- 

10 Nagyváradi utca 54. 30 komf.  325 9 750.- 117 000.- 

11. Gyimesi u. 7. 86 komf  325 27 950.- 335 400.- 

12. Szabadság tér 2. 

(régi orvosi rendelő) 

100 komf.  1905 190 500.- 2 286 000.- 

 

 



 

 

2. melléklet a  …./2019. (III.06.) sz. Képviselő-testületi határozathoz a nem lakás céljára szolgáló helyiségek díjának megállapításáról 

 

s. 

sz
. 

Lakás címe célja alap- 

terület 

Jelenlegi bérleti díjak 

m2 Ft/hó Ft/ év 

1 Szabadság tér 3. garázs 12 10 685.- 128 220.- 

2 Szabadság tér 3/2. garázs 12 10 685.- 128 220.- 

3 Alkotmány utca 24. garázs 18 13 410.- 160 920.- 

4 Nagyváradi utca 54. üzlet 87 26 910.- 322 920.- 

5 Szabadság tér 3. műhely 111,2 41 780.- 501 360.- 

 ebből: kozmetika  26,62 46 055.- 552 660.- 

 

 



          TERVEZET 

………./2019. (III.6.) számú képviselő-testületi határozat 

VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, állapot javításához, 
karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése tárgyú projektben önkormányzati 
önerő biztosításáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja az Európai Unió 2014-
2020 programozási időszakában, a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében kiírt, VP6-7.2.1.-
7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, állapot javításához, karbantartásához 
szükséges erő-munkagépek beszerzése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott és nyertes 
pályázat megvalósítását.  

 
2. A pályázat konzorcium keretében kerül megvalósításra, a képviselő-testület elfogadja, hogy a 

konzorcium vezetője Újszász Város Önkormányzata (5052 Újszász, Szabadság tér 1. 
képviseli: Dobozi Róbert polgármester) legyen. 
 

3. A Képviselő-testület egyúttal elfogadja a konzorciumi együttműködő feleket, amely Újszász 
Város Önkormányzata mellett Szászberek Község Önkormányzata. 
 

4. A projekt címe: Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő-és munkagépek beszerzése 
az Alsó- Zagyva-mentén 

 
A beszerzésre kerülő gép tárolási helye: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

      5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
      helyrajzi száma: 715/3 
 

A projekt összköltsége:       br. 4.369.991.-Ft 
A projektben a támogatás szempontjából elszámolható költség:  br: 3.714.491.-Ft 
A projektben vállalt önkormányzati önerő összege:    br:    655.500.-Ft 

 
5. A fejlesztéshez szükséges önerőt az Önkormányzat a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére 

biztosítja és elkülöníti. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 
eljárjon. 

 
A képviselő-testület határozatával az e tárgyban született 131/2018.(X.3.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.  
 
Felelős: Jánosi József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról: 
 
1.)Jánosi József polgármester 
2.)Rédei Róbert jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
4.)Szászberek Község Önkormányzata 
5.)Újszász Város Önkormányzata 
6.)Dobozi Róbert- 5052 Újszász, Fecske út 9. pályázatíró 
7.)Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
8.)Irattár 
értesülnek. 




